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Com annex al CONTRACTE D’ACTUACIÓ  de l’espectacle TERRA DE GEGANTS hi figuren 
com requeriments tècnics els següents punts: 

> Nº d’actors: 3 persones de la companyia + 2 persones organització 

> Temps de muntatge: 4 h 

> Temps de desmuntatge: 2 h 

 

UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Espai d’instal·lació: superfície lliure d’obstacles i plana. La instal·lació compta amb 
4 elements independents.  El diàmetre de cadascun d’aquests elements és de 5 
metres. Idealment s’han de poder muntar en al voltant d’un terra de lona de 10 x 
10 metres que aporta la companyia. Amb tot, l’espai mínim necessari és de 14 x 14 
metres. Aquest espai no inclou la zona de la cua que fa el públic per poder accedir 
a la instal·lació. Dependrà de l’organització la ubicació d’aquesta.  

 Qualsevol disposició amb mides inferiors a les especificades ha de ser acordada 
amb el cap tècnic de la companyia amb anterioritat al dia de muntatge. Si  l’espai 
proposat per la organització no compleix les mides i característiques acordades, 
no es podrà dur a terme el muntatge 

 La companyia aporta 35 metres de tanques per delimitar el perímetre de la 
instal·lació. Cal que la organització aporti elements per al tancament perimetral 
restant i per a la zona de cues.  

 Cal que l’organització aporti vigilància de l’espai mentre no està en funcionament. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES  
 

 Es precisa d’una escomesa amb una potència: 8KW (aprox),  amb preses a schuko 
(aquest quadre cal que tingui la protecció magnetotèrmica i diferencial general). 
Cal disposar de la infraestructura de corrent des de l’inici del muntatge.  

 Es precisa una presa d’aigua propera al lloc d’instal·lació per a omplir els llastres 
dels elements inflables o, en el seu defecte, sacs de sorra fins a un pes total no 
inferior a 250kg i pes unitari no superior als 25kg. 
 
 

REGIDORIA I DURANT L’ESPECTACLE 

 2 persones de suport (pot variar en funció dels horaris que es pactin amb 
l’organització) sempre que la instal·lació està en funcionament. 

 

L’ ORGANITZACIÓ 

 Pòlissa de responsabilitat civil per part del contractant.  

 Es necessària l’assignació d’una persona de contacte amb capacitat de decisió en 
relació a la instal·lació de Terra de Gegants, des de l’arribada de la companyia, 
durant el muntatge i l’actuació i fins que se’n va la companyia. 

 

CAMERINOS 

 Espai on poder deixar material de la companyia durant els moments que no 
funcioni la instal·lació i poder-se canviar amb WC. 

 Aigua mineral durant el muntatge, al final de les actuacions i el desmuntatge. 

 A pocs metres del lloc de muntatge. 
 

VEHICLE DE LA COMPANYIA 

 Aparcament vigilat pel vehicle de la companyia (durant tota l’estància en el lloc 
d’actuació). 

 El vehicle ha de poder arribar fins al lloc de muntatge i desmuntatge. 

 El material de la companyia viatja en un camió de 3.500kg Mercedes Sprinter.  


